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توقف آموزش  رو هستند.آن روبهبا  بيشيا كم هاي آموزشي اي است كه بسياري از نظامپديده تحصيلركت

آموزان در فرايند آموزش و يادگيري، در كنار كاهش مشاركت دانشو  19گيري كوويد حضوري ناشي از همه

ترك تحصيل بر تأثيرگذار عوامل  .داده استبالقوة ترك تحصيل را افزايش خطر عوامل مختلف ديگر، 

هاي محيط آموزش و سياستنقش بلكه  ،دشونده محدود نميآموز و يا خانوادانش شرايط صرفاً به آموزاندانش

شناسايي عوامل دخيل در بروز اين  پيشگيري از ترك تحصيل بسيار پررنگ است. در كالن نظام تعليم و تربيت

شيوع ناشي از  سيستميو ، خانوادگي ،برخي از عوامل فردي كند.پديده به تبيين راهكارهاي مقابله با آن كمك مي

 عبارتند از:  ،دهندتوانند خطر ترك تحصيل را افزايش مي كه ،19گيري كوويد همه

تهيه ابزار مورد نياز )از قبيل و يا از راه دور هاي مجازي هاي مرتبط با آموزشمشكالت اقتصادي و هزينه .1

پرينت از تكاليف ارائه شده از  ،دسترسي به اينترنت ،، رايانهتلفن همراهمانند  هاي مجازيبراي آموزش

 ؛طريق مجازي و غيره(

در سكوت آموزان در خانه تا بتوانند دانشبرخي از براي آرام  امن و محيطي و فراهم نبودن شرايط عاطفي .2

 ؛با آرامش در فرايند آموزش و يادگيري مشاركت داشته باشندو 

هاي يادگيري )ناشي از كاستي با مشكالت آموزشي در دروس مختلف انآموزدانشبرخي از مواجهه  .3

  ؛براي ادامة تحصيل كاهش انگيزهو  در چهار ماه آخر سال تحصيلي گذشته(

آموزان به هاي الزم به معلمان و ديگر مجريان مدرسه براي چگونگي برخورد با دانشعدم ارائة آموزش .4

آموزان، چگونگي برخورد با ي عاطفي مورد نياز دانشهامنظور حفظ سالمت رواني و ارائة حمايت

كنند، چگونگي برخورد با آموزاني كه آداب حضور در جلسات مجازي را رعايت نميدانش

 دهند و غيره؛آموزاني كه تكاليف خود را انجام نميدانش

، والدين و متوليان آموزشي آموزآموز ـ دانشآموز و دانشبين معلم ـ دانش رو در رو كاهش تعامالت .5

 ؛ در مدرسه 

دريافت مواد آموزشي  آموزان در جلسات آموزش و نظارت برضعف نظارت بر حضور فعاالنة دانش .6

 هاي آموزشي(؛  )مجازي يا بسته

 هاي فناورانة معلمان در استفاده از فناوري براي آموزش؛ ها و مهارتضعف و كاستي در زيرساخت .7

هاي از راه دور موزان با نيازهاي ويژه به امكانات آموزشي از قبيل ابزار )در آموزشآعدم دسترسي دانش .8

 هاي الزم؛يا مجازي( و يا عدم دسترسي حضوري به مربي كارآزموده و عدم آشنايي والدين با آموزش



3 

 

شكالت ران )به عنوان دليل ترك تحصيل و پيامد ترك تحصيل: تحت تأثير افزايش مازدواج زود هنگام دخت

(، انتظار والدين از دختران در خانه براي مشاركت در امور خانه و كار  19گيري كوويد همهاز اقتصادي ناشي 

ها كه در هر دو وضعيت )دختران و پسران( به كودكان )به خصوص پسران( براي كمك به معاش خانواده

 شود؛كاهش حضور در جلسات آموزشي منجر مي

)به طور خاص در در زبان فارسي  در اثر ضعف مهارت آموزشجريان والدين براي همراهي با  يتوانان .9

    ؛مناطق دوزبانه(

هاي اول ممكن است خطر ترك تحصيل در پايه 19گيري كوويد همهعالوه بر عوامل ذكر شده، شرايط ناشي از 

 افزايش دهد:   زير به داليل هاي تحصيلي ديگرنسبت به پايه دبستان، هفتم و دهم را

 هاي اول دبستان: عدم آشنايي والدين و كودكان با شرايط آموزش و عدم برقراري ارتباط الزم بين پايه

 ماري و نفرستادن كودكان به مدارس، ترس برخي از والدين از بي)در آموزش مجازي(آموز معلم و دانش

  ؛آموزش حضوري( ي)در وضعيت برقرار

 آموزان با هم و عدم آشنايي معلمان عدم آشنايي دانشايجاد فشار روحي به دليل هفتم و دهم:  يهاپايه

اي و يا هاي فني و حرفهآموزاني كه شاخه. اين موضوع براي دانش(به دليل تغيير مدرسه)آموزان با دانش

د زيرا ماهيت و فشار روحي بيشتري به همراه دار ،كنندكاردانش را براي ادامة تحصيل انتخاب مي

 كند.تغيير ميهاي گذشته نسبت به سالنيز ندهاي آموزشي فراي

پذير و در معرض خطر ترك تحصيل، پيگيري وضعيت آنها قبل آموزان آسيبدر چنين شرايطي، شناسايي دانش

آموزش هاي مختلف در وزارت و بعد از مداخالت، و ارزيابي مداخالت در تمام سطوح نيازمند مشاركت بخش

 و پرورش و جامعه است.

 ،ات. اين اقدامانجام پذيردعاجل الزم است در سطوح مختلف اقدامات  جلوگیری از ترك تحصیلبراي  

مطالعات فوري پژوهشگاه مطالعات  طلبد. كارگروهرا مي هاي اجرايي مختلفعزم ملي و همكاري آحاد و دستگاه

از ناشي  تحصيلترك و افزايش نرخ  يادگيريزير را به منظور جلوگيري از افت  مداخالتآموزش و پرورش 

 :كندمي توصيه 19گيري كوويد اثرات همه

 جامعهمداخالت در سطح الف. 

پذير و در معرض خطر آموزان آسيبدانش است. ملي همبستگيو عزم مواجهه با پديدة ترك تحصيل، نيازمند 

هاي توان از توان رسانهجامعه تعلق دارند. به منظور ايجاد اين حس مثبت ميغالباً نياز دارند تا بدانند مهم هستند و به 
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آموزان القا نمود كه مشكالت و اين پيام را به دانش ،داده كراستفنهاد هاي مردمو سازمان و رهبران مذهبي ملي

بتوانند آنها براي آنكه پذيرند و نبايد دليلي براي ترك تحصيل باشند و پايان مي 19گيري كوويد همهاشي از ن

 دهند.ادامه تحصيل خود  بهاي كه به آن تعلق دارند ايفا كنند، الزم است نقشي مهم در جامعه

 ستادی هایی حوزهگذارسیاستمداخالت در سطح . ب 

 در وزارتربط ذيهاي بخش از سويمند الزم است اقداماتي مستمر و نظام ،ترك تحصيل براي مواجهه با پديدة

مهيا مدرسه و والدين  در سطح اقدامات ناظر بر بهبود عملكرد تا شرايط براي انجامآموزش و پرورش به عمل آيد 

 از:عبارتند حوزه هاي ذيربط به تفكيك ستادي  ز اقدامات قابل اجرا در سطحبرخي ا .شود

اجراي  19كوويد گيري هاي ناشي از همهمحدوديت: ريزی آموزشيسازمان پژوهش و برنامه. ب -1

  بنابراين: .و كرده استررا با موانع جدي روبههاي درسيِ سازگار با شرايط عادي برنامه

هاي مجازي، آشنايي با محيطنداشتن  )براي مثال:  آموزاندانشهاي مهارتها و تغيير وضعيت در ويژگي .1

ماه آخر سال تحصيلي گذشته و  4ها در اجراي برنامهنحوه نيازهاي علمي الزم با توجه به نداشتن پيش

ابزار در فضاي مجازي، توليد محتواي مجازي و  )مانند كار با معلمانهاي ها و مهارتغيره(، ويژگي

آموزان و غيره(، غيره(، زمان و محيط يادگيري )در دسترس نبودن ابزار و فضاي مجازي براي همة دانش

   كند؛بارز ميرا شرايط عادي  از هاي درسي تهيه شده براي شرايط آموزشي متفاوتتعديل برنامهضرورت 

 ؛تغييرات باهاي بعد هاي سالانطباق برنامه پيگيري نتايج تعديل برنامه و .2

ح وبا توجه به اهداف آموزشي در سط )مكتوب يا مجازي( هاي آموزشيسازي محتوا و بستهآماده .3

 هاي آموزش ابتدايي و متوسطه(.)با همكاري معاونتآموزان و معلمان استفادة دانش براي ،مختلف

 معاونت آموزش ابتدايي و متوسطه. ب -2

 الزم است: ت مورد نيازمداخالپذير و انجام آموزان آسيبشناسايي دانشبراي 

آموزان )بررسي طولي وضعيت دانشپذير آسيب آموزانسيستمي به منظور شناسايي و تعيين تعداد دانش .1

آوري اطالعات در زمينة تغييرات هاي تحصيلي پيشين از لحاظ رفتاري، نگرشي، آموزشي و جمعدر پايه

براي اطالعات  و طراحي شود( 19گيري كوويد در زمان همه آنها آموز و خانوادهضعيت دانشدر و

 ها قرار داده شود. دارات كل آموزش و پرورش استانا مداخالت مختلف در اختيار
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را دير شروع  تحصيلي  آموزان در معرض خطر و افرادي كه سالبراي دانشفراهم نمودن بستر الزم  .2

بلكه به  ،آموزان پايان نپذيردهمانند بقيه دانش براي آنها سال تحصيليتا اند هايي داشتهيا وقفه اندكرده

 ادامه پيدا كند.و يا نياز آموزشي ماندگي همان ميزان جدا

 : های مردميسازمان مدارس غیر دولتي و توسعة مشارکت. ب -3

سازمان به منظور توسعة  ،هستند. در شرايط بحراني كنونيمند عموماً، بسياري از خيرين به ساختن مدرسه عالقه

 تواند اقدامات زير را انجام دهد: هاي عمومي ميمشاركت

 ؛نهادهاي مردمهاي آموزشي داوطلب و يا سازمانتبيين مقررات همكاري با پشتيبان .1

فناوري مورد نياز  هايها براي تأمين تجهيزات و زيرساختنهاد و خيريههاي مردمجلب مشاركت سازمان .2

 پذير )كه به دليل نداشتن تجهيزات در معرض خطر ترك تحصيل هستند(؛آموزان آسيببراي دانش

پذير و در معرض آموزان آسيبارائه خدمات پشتيباني از دانشبراي  دولتيجلب مشاركت مدارس غير  .3

 .گرفتن مزايايي براي آنانشهرها  از طريق در نظر  در مناطق محروم به ويژه حاشيه خطر ترك تحصيل

 : منابعريزی و توسعةمعاونت برنامه. ب -4

تواند از بروز اتفاقات نامطلوب جلوگيري كرده و هاي بحراني مينيروي انساني اگاه و كارآمد در كنترل وضعيت

از عوامل اندركاران آموزش در مدرسه و مواجهه با برخي يا آنها را كاهش دهد. به منظور توانمندسازي دست

 هاي زير نمايد:دخيل در ترك تحصيل الزم است اين معاونت اقدام به برگزاري سريع دوره

و  با هدف ارتقاي دانش و مهارت ياددهي معلمانهاي ضمن خدمت )مجازي( براي برگزاري دوره .1

هاي آموزش در محيط اصول، آشنايي با آداب و هاي مجازي و يا آموزش از راه دوردر محيط ارزشيابي

)به منظور كاهش فشار رواني  آموزان و مديريت جلسات آموزش مجازيمجازي، نحوة برخورد با دانش

هاي مؤثر و ايجاد فضاي امن آموزشي براي دانش آموزان، به طور خاص دانش معلمان و ارائة آموزش

 پذير(؛آموزان آسيب

)مدير، معاونين اندركاران اجرايي مدارس هاي ضمن خدمت )مجازي( براي دستبرگزاري دوره .2

ها در شرايط بحراني مانند مسئوليتها و تغيير نقشبا هدف آشنايي با آموزشي و پرورشي، مشاورين( 

 19گيري كوويد همهارتباط با شرايط خدمت بيهاي ضمندوره همهو حذف  19گيري كوويد همه
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  :سالمتمعاونت تربیت بدني و . ب -5

عمومي و همچنين  است. اقدامات بهداشتي شدهفشار رواني در جامعه موجب افزايش  19گيري كوويد همه

از  برخي گيري و تنهايي درگوشه افزايش هاي حضوري )در بسياري از مناطق( نيز باعثقطع آموزش

ن مدرسه ضمن يد كرده است. لذا معلمان و مسئوالتشددر آنها شده و همين امر اضطراب را آموزان دانش

ها كاهش يابد و بايست تدابيري بينديشند كه فشار رواني خانوادهاينكه بايد استرس خود را كنترل نمايند، مي

از سالمت كودكان و نوجوانان به لحاظ عاطفي، ذهني و اجتماعي اطمينان حاصل كنند. در اين ميان مشاورين 

 شود:، اقدامات زير توصيه ميبدين منظور توانند ايفا كنند.مدارس نقش مهمي مي

 پذير به والدين؛آموزان آسيبهاي مواجهه با دانششيوهآموزش ارائة راهكارهاي بهداشت رواني و  .1

پذير به اولياي مدارس آموزان آسيبهاي مواجهه با دانششيوهآموزش ارائة راهكارهاي بهداشت رواني و  .2

 و معلمان؛

 هاي جسماني در قالب بروشور، پوستر و متن به والدين؛فعاليتهاي پيشنهادي براي ارائة برنامه .3

براي حمايت عاطفي ـ رواني و ارائة  هاي اجتماعي(رسان)پيام اندازي سامانة مشاورة تلفني يا آنالينراه .4

 .پذير و در معرض خطر ترك تحصيلآموزان آسيببه والدين، معلمان و يا دانش مشاوره

 : مربیانانجمن اولیا و . ب - 6

همراهي اوليا در چنين شرايطي بسيار مهم است؛ در اين شرايط، والدين عالوه بر نقشي كه در پرورش فرزندانشان 

باشند. با توجه به اينكه بسياري از والدين براي نيز مي و تربيتي دارند، بازوي نظارتي اوليا مدرسه در امور آموزشي

 :هاي زير الزم استان در زمينهاقدامات انجمن اوليا و مربيايفاي اين نقش آمادگي الزم را ندارند، 

و آگاه نمودن والدين از شرايط محيطي مورد نياز  هايي به والدين در مورد يادگيري در منزلارائة توصيه .1

 ؛مجازي و يا چگونگي انجام تكاليف آموز در جلسات آموزشيبراي حضور دانش

 ؛ 19گيري كوويد همههاي مديريت خود و خانواده در شرايط بحراني مانند آموزش روش .2

هاي خواندن، نوشتن، رياضيات در خانه با انواع توجه دادن والدين به يادگيري تمرين و تقويت مهارت .3

 ي مختلف؛هاها و روشبازي

تي آموزش و افزايش نشاط، آموزان و همچنين جلوگيري از يكنواخبراي تقويت سالمت جسماني دانش .4

آموزان بر درس افزايش بدني بسيار ضروري است. لذا براي اينكه تمركز دانشهاي تربيتانجام فعاليت

هاي خانواده، تنظيم الگوي خواب، مشخص كردن بهترين زمان يادگيري و يابد، برقراري نظم در برنامه

و مربيان  اريات است. الزم است انجمن اوليآموزش و همچنين تعيين زماني مشخص براي ورزش از ضرو
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هاي والدين را از اين امر و راهكارهاي افزايش فعاليت ،با همكاري معاونت تربيت بدني و بهداشت

 بدني در منزل )و در شرايط مختلف( آگاه سازند.تربيت

 : سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس. ب -7

گيرد، شايد ساختن و پرداختن به ه به اينكه آموزش غالباً در منزل صورت ميدر شرايط بحراني و با توج

امور ساختماني و تجهيزات فيزيكي مدارس در اولويت نباشد )گرچه در صورت امكان تعطيلي فيزيكي 

الزم است (. بنابراين هاي مدارس را تأمين نمايندتواند فرصت خوبي به مسئولين داده تا كاستيمدارس مي

 .بينديشدآموزان تأمين وسايل آموزشي مورد نياز دانش براي جذب منابع مالي برايسازمان تمهيداتي 

 :استثنايي آموزش و پرورشسازمان . ب -8

نياز به تخصص خاص و و معلمان آنها با عنايت به اين امر كه رسيدگي به امور آموزشي كودكان با نيازهاي ويژه 

هاي اقدامات ذكر شده ذيل بخشالزم است ، تجهيز محيط آموزش )در اين زمان، محل زندگي( دارد همچنين

گذاران گرفته تا اقدامات درسي تا آموزش نيروي انساني و آموزش والدين در سطح سياستتعديل برنامه)از  فوق

   .به طور خاص در اين سازمان نيز انجام پذيرد در سطح مدرسه و والدين(

 

 : کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان. ب -9

ها در بافت كارگيري دانش و مهارتسازي و بهآموزان و ارائه فرصت غنيهاي دانشبه منظور تقويت مهارت

الزم است اين پذير آموزان آسيبسرگرمي، پرورش خالقيت و القاي احساس توانمندي در انجام امور به دانش

 انجام دهد:زير را  كانون اقدامات

 آموزان براي ادامة تحصيل؛هاي فوق برنامه در جهت ايجاد انگيزه در دانشها و برنامهطراحي دوره .1

 آموزان؛هاي فناورانة مورد نياز دانشهاي فوق برنامه در جهت آموزش مهارتها و برنامهطراحي دوره .2

نامه مدارس ها و كودكان )با ارائة معرفيخانوادههاي پرورش سواد ادبي پايه به در اختيار قرار دادن كتاب .3

 آموزان شناسايي شده و در خطر ترك تحصيل، به طور خاص در مناطق دوزبانه(؛براي دانش

بندي زير نظر( به داوطلبان پشتيبان هاي بهداشتي و زماندر اختيار قرار دادن مكاني امن )با رعايت پروتكل .4

نامه مدارس براي دانش آموزان )با ارائه معرفيان از طرف مدرسه( و دانشآموزشي )با ارائة تأييدية پشتيب

 هاي تكميلي. آموزان شناسايي شده و در خطر ترك تحصيل( براي آموزش
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 مداخالت در سطح مدرسه -ج

ندركاران اجرايي مدرسه صرفاً انجام امور اداري نيست. مدير مدرسه ادر وضعيت كنوني نقش مدير و ديگر دست

پذير غالباً انگيزه، خود آموزان آسيبريزي در سطح مدرسه را بايد برعهده بگيرد. دانشوظيفة راهبري و برنامه

هاي مجازي يا از راه دور موفقيت در آموزش تجههاي الزم براي مديريت زمان انضباطي، خودراهبري و مهارت

هاي انساني )اجتماعي ـ عاطفي( نياز دارند تا بدانند عالوه بر تعلق به مستمر و پشتيباني ندارند و معموالً به ارتباطرا 

تعامل باشد  جامعه، به مدرسه نيز تعلق دارند و توانايي اتمام تحصيل را دارند. بنابراين الزم است تا فردي با آنها در

و آنها را زير نظر گرفته و يا اهداف كوتاه مدت و قابل دستيابي برايشان تعريف شود. يكي از وظايف مدير و 

آموزان است. اندركاران اجرايي پيگيري وضعيت حضور در فرايند آموزش و اطالع از روند يادگيري دانشدست

 ز: برخي از اقدامات قابل انجام در اين زمينه عبارتند ا

پيگيري وضعيت حضور و غياب و پايش كيفيت حضور در جلسات آموزشي تنها بر دوش معلم نباشد و  .1

 آموزان در فرايند آموزش باشند؛ مدير، معاونان و مشاور مدرسه هم پيگير وضعيت مشاركت دانش

امكان  آموزان نيازمند حمايت و پشتيباني براي پيشگيري از افت يادگيري و در صورتشناسايي دانش .2

 برنامه ترميمي؛

 نيازمند حمايت؛  آموزانشناسايي معلمان آمادة ارائة خدمات به دانش .3

وضعيت يادگيري آموز، انشدنگرش  ةآموز و خانوادة وي از طريق تلفن براي تعامل دربارتماس با دانش .4

ارائة اطالعات در و آموزش، شرايط منزل براي يادگيري )براي مثال، چگونگي انجام تكاليف آموزشي، 

هاي آموزشي، وجود فضاي مورد محتواي آموزشي، مسئوليت افزوده شده در منزل، نياز به دريافت بسته

 آرام براي يادگيري در منزل و غيره(؛

 آموز. اطمينان دادن به دانش آموزان از اينكه در شرايط بحراني، اولياي برقراري ارتباط با دانش

 اطفي آنها هستند؛مدرسه شنونده و پشتيبان ع

 هاي بهداشتي و هماهنگي با خانواده( فراهم كردن فضايي آرام در مدرسه )با رعايت پروتكل

آموزاني كه محيطي آرام براي انجام تكاليف و درس مطابق با جدول زماني مشخص براي دانش

 خواندن در منزل ندارند.

هاي علمي خود به كمك براي جبران كاستيرو هستند، آموزاني كه از نظر علمي با دشواري روبهدانش .5

هاي مجازي نياز به راهنمايي و كمك دارند. آموزان نيز براي برقراري ارتباطنياز دارند. برخي از دانش

 بنابراين الزم است اقدامات زير انجام پذيرد:

 آموزان؛ آموزش چگونگي يادگيري و مطالعه به دانش 
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 هاي مطالعاتي از آموزشي مشابه دارند و تشكيل گروههاي آموزاني كه چالششناسايي دانش

 رسان اجتماعي با حضور و نظارت مدير يا معاونين؛     هاي پيامهاي آموزشي يا شبكهطريق سامانه

 هاي بهداشتي و هاي تكميلي رو در رو و فردي در مدرسه )با رعايت پروتكلارائة آموزش

رسان اجتماعي يا هاي پيامهاي آموزشي يا شبكهههماهنگي با خانواده( و يا از طريق سامان

 هاي پشتيبان داوطلب؛هاي آموزشي يا گروهبسته

 ند. ه اآموزاني كه در نگرش و وضعيت آموزشي خود تغيير ايجاد كردتشويق دانش 

آموزان براي تامين ابزار الكترونيكي جهت زير پوشش گرفتن دانشو محل منطقه  شناسايي خيرين .6

 اي نيازمند )مالي(؛ هخانواده

نهاد محلي و جلب مشاركت آنها به عنوان پشتيبان هاي مردمشناسايي داوطلبان آموزشي و يا سازمان .7

  ؛پذيرآموزان آسيبآموزشي زير نظر مدير مدرسه براي كار با دانش

كادر اداري آموزان در معرض خطر بين كادر مدرسه براي پشتيباني بيشتر و تغيير مسئوليت تقسيم دانش .8

 .پشتيباني مدرسه براي پوشش قرار دادن اين دانش آموزان

پذير و در معرض خطر ترك تحصيل، پيگيري وضعيت آنها قبل و آموزان آسيبكليد موفقيت، شناسايي دانش

هاي مختلف در وزارت آموزش و پرورش بعد از مداخالت، و ارزيابي مداخالت در تمام سطوح و مشاركت بخش

 است.و جامعه 

 

 

 

 

 

 


